
Maak uw bedrijf toegankelijk voor iedereen 
en sluit aan bij de app Ongehinderd.

Samen maken we Nederland toegankelijker

ONGEHINDERD 
DOOR UW
BEDRIJF?



Bedrijven zijn zich steeds vaker bewust 
van de problematiek voor mensen met 
een beperking én van de kansen die er 
voor hen liggen als zij die doelgroep een 
toegankelijke locatie weten te bieden. 
Om potentiële groei te behalen en maxi-
male omzet te realiseren wilt u natuurli-
jk geen klanten mislopen of vervelende 
klachten krijgen. Bovendien: vanaf 1 jan-
uari 2017 geldt er een wettelijke verpli-

chting om te zorgen dat uw gebouw met 
een publieke functie toegankelijk is voor 
iedereen. Of om aanpassingen te treffen 
die hiertoe leiden. Maar hoe weet u of 
uw locatie aan deze norm voldoet? Hoe 
maakt u dat zichtbaar zodat u vindbaar 
bent voor een interessante doelgroep? 
En wat kunt u makkelijk verbeteren?

INLEIDING

GROEIENDE DOELGROEP

15 tot 20% van de Nederlanders heeft een 
beperking. Dat zijn 2,5 miljoen mensen die 
blind of slechtziend zijn, mensen die slecht 
ter been zijn of een rolstoel gebruiken, 
doof of slechthorend zijn of mensen die 
gebruik maken van een assistentiehond. 
En gezien de vergrijzing neemt dat per-
centage alleen maar toe. Deze mensen 
vormen een interessante doelgroep voor 
uw onderneming.
 
 
 
 
 

 
WETSWIJZIGING

Wist u dat vanaf 1 januari 2017 toeganke-
lijkheid de norm is en ontoegankelijkheid 
de uitzondering? De Nederlandse over-
heid heeft het VN Verdrag voor mensen 
met een beperking geratificeerd. Dit 
betekent dat openbare instellingen, maar 
ook bedrijven hun gebouwen toegankeli-
jk moeten maken voor iedereen. Zo ook 
voor mensen met een beperking. Er geldt 
dus een wettelijke verplichting om te zor-
gen dat uw gebouw toegankelijk is of om 
aanpassingen te treffen welke hiertoe lei-
den.



Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland en 
heeft een gratis app en website ontwikkeld. Hiermee hebben 
mensen met een beperking altijd en overal zicht op de toegan-
kelijkheid van publieke locaties. Zij willen namelijk net als ieder-
een uit eten, op pad en gewoon een dagelijkse boodschap doen. 
Daarom brengt Ongehinderd de toegankelijkheid van locaties in 
kaart voor de Ongehinderd app en website. Daarnaast plaatsen 
gebruikers beoordelingen in de app. Locaties die koploper zijn 
in toegankelijkheid kunnen in aanmerking komen voor het Ned-
erlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.

Ons motto: “Samen maken we Nederland toegankelijk!”.

ONGEHINDERD



De app en website van Ongehinderd voldoen aan het 
waarmerk Drempelvrij en zijn dus goed bruikbaar 
voor mensen die blind of slechtziend zijn. 

De Ongehinderd app is gratis te downloaden voor iPhone, iPad en 
Android telefoons. Daarnaast zijn alle gegevens ook online op 
app.ongehinderd.nl beschikbaar.

• Optimale presentatie van uw   
   locatie. 

• Direct vindbaar voor de 2,5       
   miljoen Nederlanders.

• Getoetste locaties staan  
   bovenaan.

• Locaties met het keurmerk  
   vallen extra op. 



+30.000

8 +10.000

15-20%
gebruikers app/website

nieuwe locaties per dag locaties door heel Nederland

van inwoners heeft beperking



Ongehinderd heeft een getraind keuringsteam paraat staan om de 
toegankelijkheid van uw locatie in kaart te brengen. Zij bezoeken uw 
locatie en voeren een toegankelijkheidstoets uit aan de hand van de 
criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Hierdoor 
kan de toegankelijkheid voor mensen met diverse soorten beperkingen 
in kaart worden gebracht. Het keuringsteam volgt een vaste methodiek 
zodat iedere keuring identiek en volledig wordt uitgevoerd. 

HET KEURINGSTEAM



TOEGANKELIJKHEIDSTOETS

Met de Toegankelijkheidstoets brengt Ongehinderd de toegankelijk-
heid van uw locatie binnen no-time in kaart. Hierdoor weet u of uw lo-
catie toegankelijk is voor mensen die blind of slechtziend zijn, mensen 
die slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken, doof of slechthorend 
zijn of mensen die gebruik maken van een assistentiehond. Daarnaast 
komt u in aanmerking voor het Nederlands Keurmerk voor Toeganke-
lijkheid wanneer uw locatie voldoet aan de criteria.

Na de Toegankelijkheidstoets wordt uw locatie gepubliceerd op de 
app en website van Ongehinderd. Hiermee maakt u inzichtelijk wel-
ke voorzieningen u biedt voor mensen met een beperking én is uw 
locatie goed vindbaar voor deze doelgroep. Om te zorgen dat de ge-
gevens van uw locatie up-to-date blijven, wordt ieder jaar een check-
up gedaan.

Het is belangrijk dat bezoekers met een beperking weten wat er wél 
kan, daarom worden de positieve aspecten van uw locatie weerge-
geven in de app en op de website. Ongehinderd biedt hierdoor posi-
tieve publiciteit en nieuwe kansen. 

De Toegankelijkheidstoets biedt u het volgende:
•   Toets door het keuringsteam.
•   Presenteer uw locatie bovenaan in de app en op de website.
 •   Inclusief foto’s en introductie
 •   Juiste en volledige weergave van de toegankelijkheid 
 •   Alle contactgegevens van uw locatie
•   Kans op het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.
•   Jaarlijkse check-up.



UITBREIDING
ADVIESRAPPORTAGE

Om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van uw locatie kunt u een advies-
rapportage aanvragen. Hierdoor weet u ook precies welke aanpassingen u 
nog dient te doen om het  Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid te 
verkrijgen.  

Dit rapport bevat het volgende:
•   Bevindingen van de Toegankelijkheidstoets.
•   Praktische verbeteradviezen.
•   Aanpassingen voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.

PREMIUM WEERGAVE 
VAN UW LOCATIE

Na de toegankelijkheidtoets wordt uw locatie als premium locatie in de lan-
delijke Ongehinderd app en op de website gepresenteerd. Uw locatie wordt 
als premium locatie bovenaan in de app weergegeven en is hierdoor altijd 
goed vindbaar voor mensen met een beperking.

Als premium locatie ontvangt u:
•   Een uitgebreide weergave in de Ongehinderd app en op de website met:
 •   Diverse promotionele foto’s van uw locatie en van de voorzieningen
 •   Introductietekst van uw locatie
 •   Opvallend én bovenaan in de app en op de website
 •   Contactgegevens van uw locatie
 •   Navigatiefunctie direct naar uw locatie
•   Ieder jaar een check-up zodat alle informatie geverifieerd blijft.



Dit keurmerk is ontwikkeld naar aanleiding van de nieuwe toegankelijk-
heidswetgeving en maakt bedrijven en instellingen zichtbaar die koploper 
zijn in toegankelijkheid. Het sluit aan bij de aspecten redelijkheid, geleideli-
jkheid en basale voorzieningen die ook onderdeel uitmaken van de nieuwe 
wetgeving.

Meer info over het keurmerk: 
www.keurmerktoegankelijkheid.nl 

NEDERLANDS KEURMERK
VOOR TOEGANKELIJKHEID

“Mensen met of zonder beperking hebben gelijke dromen en 
verdienen daarom gelijk kansen. (...) Daarom is de discussie over 
een toegankelijker Nederland zo vreselijk belangrijk en daarom 
is dit keurmerk zo belangrijk.”

Staatssecretaris Van Rijn



REFERENTIES

“Onze missie is om iedereen persoonlijke en toegankelijke zorg te kun-
nen bieden. Het is belangrijk dat mensen met een beperking zich bij 
ons welkom voelen. Daarom laten wij de toegankelijkheid van onze 300 
apotheken in kaart brengen door Ongehinderd.”

      Bart Tolhuisen,

      Algemeen directeur BENU

“Als locatie willen wij lat-
en zien dat wij toegankelijk 
zijn voor alle doelgroepen 
en dat wij er alles aan doen 
om ervoor te zorgen dat ook 
mensen met een beperk-
ing bij ons strandrestaurant 
kunnen genieten.”

Sebastiaan Bergen,  
Sales/Events/Marketing,
Restaurant De Waterreus  



“Het Nederlands Keurmerk 
voor Toegankelijkheid maakt 
in één oogopslag duidelijk 
welke gebouwen toeganke-
lijk zijn voor  mensen met 
een beperking.  Vegro is 
enthousiast, omdat toegan-
kelijkheidsinformatie via de 
Ongehinderd app snel en 
voor iedereen makkelijk te 
vinden is.”

René Kamerbeek,

Algemeen directeur Vegro

“Wij zijn erg tevreden over de dienstverlening van Ongehinderd. We dacht-
en dat wij als verzorgingshuis er goed voor stonden, maar Ongehinderd 
kon ons toch nog enkele tips geven. Het verruimt je blik!”

       André Belt,

       Projectmedewerker   
       Zorggroep locatie Holdert

“Het is van belang dat toegankelijkheid wordt getoetst aan de landelijke 
uitgangspunten. Met het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en 
met de Ongehinderd app wordt het voor bezoekers duidelijk dat een ge-
bouw voldoet aan deze uitgangspunten.”

   Ronald Fiolet,

   Directeur operationele zaken Ziggo Dome



MELD U NU AAN!
Maak uw onderneming toegankelijk voor iedereen en creëer nieuwe 
kansen en positieve publiciteit. Meld u aan via onze website of neem 
contact op voor antwoord op al uw vragen: 

Ongehinderd

Klokgebouw 153
5617 AB Eindhoven

www.ongehinderd.nl/bedrijven

040 - 7803333 
bedrijven@ongehinderd.nl

Ongehinderd is opgericht door Gerard 
de Nooij die op zijn 23ste door een 
motorongeval een dwarslaesie opliep. 
Na zijn revalidatie ervaart hij letterlijk 
welke drempels er in het alledaagse 
leven zijn nu hij gebruik maakt van een 
rolstoel. Hij besluit niet bij de pakken 
neer te gaan zitten en richt Ongehin-
derd op.


